Člověk s mentálním postižením je úkolem pro
rozum a darem pro srdce.
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jako poskytovatel sociálních služeb
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Nový začátek - Slovo ředitelky
Vše vlastně začalo na podzim roku 1990. Z iniciativy rodičů
byl založen denní stacionář pro děti s mentálním a
kombinovaným postižením. Díky podpoře starosty a
zastupitelstva města Chodova přečkal nelehké začátky,
neboť tento typ sociální služby v našem regionu neexistoval
a hlasy odborníků byly velmi skeptické k jeho úspěšné
budoucnosti. Mýlili se. V roce 1991 převzal provoz denního
stacionáře Okresní ústav sociálních služeb Sokolov, díky
kterému se činnost stacionáře dále úspěšně rozvíjela.
Postupně se zvyšovala kapacita zařízení, rozšiřovala se
nejen cílová skupina uživatelů, ale i škála nabízených
sociálních služeb. Stacionář začal pro svou činnost využívat
celý areál bývalých jeslí na 5. mateřské škole ve Školní ulici.
V roce 1998 došlo k rozšíření názvu zařízení na Denní stacionář Mateřídouška
Chodov a v tomto roce také začal vycházet časopis Porozumění, který je sestavován z
příspěvků klientů, zaměstnanců a rodičů. Stacionář navázal spolupráci s řadou
odborných institucí na místní i celostátní úrovni. Kromě výchovné péče nabízel svým
klientům také vzdělávání, rehabilitační péči, zájmovou činnost, výlety, možnost
kulturního vyžití apod.
V letech 2007 a 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor a přístavba
stacionáře, kterou organizačně i finančně zajistilo město Chodov. Stacionář získal
moderní bezbariérové sociální zázemí pro klienty i zaměstnance a několik prostorných
místností pro výchovně vzdělávací činnost. Rok 2007 s sebou ale také přinesl zásadní
existenční otázku, a to kdo se stane zřizovatelem a provozovatelem denního
stacionáře v roce 2008 a v letech následujících. Karlovarský kraj jako zřizovatel
Okresního ústavu sociálních služeb Sokolov se rozhodl transformovat některá sociální
zařízení provozovaná touto krajskou příspěvkovou organizací. Podstatou této
transformace bylo zřízení nestátních neziskových organizací, které by od kraje
převzaly zřizování a provoz vybraných sociálních zařízení. Volba padla též na denní
stacionář. Z tohoto důvodu byla v létě 2007 založena obecně prospěšná společnost
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Tato společnost získala potřebnou registraci pro
poskytování služeb sociální péče a od 1. ledna 2008 se stala zřizovatelem a
provozovatelem denního stacionáře.
Rok 2008 se tedy stal rokem nového začátku. Ohlédneme-li se za prvním rokem
samostatné existence denního centra, můžeme být optimisty. V tomto roce došlo k
navýšení kapacity denního stacionáře, neboť zájem o nabízené sociální služby je stále
veliký. Finanční situace byla po celý rok uspokojivá a podařilo se získat i řadu
hodnotných sponzorských darů. Za nejdůležitější považuji, že se změna zřizovatele
nijak nedotkla běžného chodu denního stacionáře. Ráda bych poděkovala
Karlovarskému kraji za vzornou přípravu transformace a její bezproblémové
uskutečnění. Dále bych také poděkovala městu Chodov za jeho podporu, bez které
bychom se neobešli.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. má za sebou první rok své existence, kdy
nabízelo a zajišťovalo sociální služby. Byl to rok úspěšný, za což patří poděkování
především všem zaměstnancům, ale i členům správní a dozorčí rady. Poděkování
samozřejmě patří také ochotným sponzorům a přátelům, kteří denní centrum
podporují.
Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti
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Základní údaje
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná v
rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl
O, vložka 111
POSLÁNÍ
Posláním společnosti je nabízet služby sociální péče, výchovně vzdělávací činnost a
ostatní sociální služby, které podporují rozvoj fyzické a psychické soběstačnosti osob
s mentálním a kombinovaným postižením s cílem umožnit jim v co nejširší možné míře
zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Společnost dále nabízí odbornou pomoc
pečujícím rodinám.
DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Společnost realizuje svoje poslání poskytováním následujících obecně prospěšných
sociálních služeb:
a) provozem Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé
s mentálním a kombinovaným postižením v souladu s § 46 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách
b) poradenskou a osvětovou činností
c) organizací a zajišťováním výletů a poznávacích zájezdů
d) organizací a zajišťováním návštěv kulturních akcí
e) organizací a zajišťováním rekreačních a rekondičních pobytů
f) vydáváním časopisu Porozumění se sociální tématikou zaměřenou na
problematiku mentálního postižení
g) provozováním internetových stránek
KAPACITA DENNÍHO STACIONÁŘE
Kapacita denního stacionáře byla v roce 2008 navýšena oproti roku 2007 z 28 na 40
uživatelů. Průměrné denní využití služby bylo 29 uživatelů/den.
PROVOZNÍ DOBA DENNÍHO STACIONÁŘE
Provozní doba denního stacionáře je pondělí - pátek od 6,00 - 15,30 hod. V případě
individuální potřeby uživatele je možné v pracovní dny provozní dobu krátkodobě
rozšířit.
KONTAKT
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
telefon: 352 665 992
mobil:
607 718 345
e-mail:
info@opschodov.cz
web:
www.opschodov.cz
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Pracovníci denního centra v roce 2008

Věra Bráborcová
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.
Andrea Ádiová
zástupkyně ředitelky, zdravotní sestra
Ing. Pavel Bráborec
speciální pedagog - psychoped
Nina Jašová
zdravotní sestra
Soňa Chomická
vychovatelka
Alena Herinková
vychovatelka
Libuše Růžičková
vychovatelka
Helena Paznohtová
vychovatelka
Miloslava Vopičková , Dis.
sociální pracovník
Marie Sadilová
pracovník v sociálních službách
Kurt Lenk
pracovník v sociálních službách
Irena Náglová
fyzioterapeut
Miroslava Staňková
administrativní pracovník
Helena Vujčíková
uklízečka
Klára Dvorská
pomocná uklízečka
Soňa Paduchová
pomocná uklízečka
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
DENNÍ STACIONÁŘ
Převážná většina obecně prospěšných služeb a
činností byla realizována v rámci provozu denního
stacionáře.
POSLANÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
Denní stacionář poskytuje všestrannou pomoc a
podporu osobám s mentálním i kombinovaným
postižením, a to bez ohledu na věk a stupeň
postižení, převážně žijícím v rodinách s cílem
umožnit těmto osobám plnohodnotný, samostatný
život v rámci jejich přirozené komunity.
Pro všestranný duševní i tělesný rozvoj lidí s
mentálním postižením má pobyt v rodině zásadní
význam. Denní zařízení vytváří optimální podmínky
pro jejich smysluplnou integraci do společnosti. Člověk s mentálním postižením
odchází z rodiny poznávat svět, učí se sebeobsluze, sociálním návykům, vzdělává se,
poznává své vrstevníky a hledá si za pomoci vychovatelů vlastní důstojné místo ve
společnosti. Postižení by nikdy nemělo vést k vyloučení či izolaci ať ve smyslu
fyzickém či sociálním.
Pravidelné střídání pobytu v rodině a v sociálním zařízení má pozitivně motivující vliv
na celkový rozvoj osobnosti uživatele. Nezanedbatelný je též přínos pro fungování celé
rodiny, která v denním zařízení nachází pomocníka i partnera, pomáhajícího jí zvládat
často nemalou zátěž, kterou s sebou péče o člověka s postižením přináší.
CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
◦
◦
◦

◦

◦

individuální rozvoj duševních a
tělesných schopností
prohlubování a podpora
samostatnosti a soběstačnosti
individuální podpora a pomoc
při kompenzaci mentálního
nebo kombinovaného postižení
svobodné a plnohodnotné
zapojení do života přirozené
komunity
podpora a odborná pomoc
pečujícím rodinám

JAK SE STÁT UŽIVATELEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Uživatel je do denního stacionáře přijímán na základě písemné žádosti a lékařských
posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného nebo
smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek obvodního či dětského lékaře a
minimálně dvou odborných lékařů (psycholog, psychiatr, neurolog, ortoped apod.). O
přijetí do služby rozhoduje ředitelka a sociální pracovník společnosti. V případě
naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku čekatelů.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Každodenní činnost denního centra vychází ze standardů kvality poskytování
sociálních služeb. Tyto standardy jsou živým dokumentem, který je pravidelně
aktualizován a dotvářen nejen zaměstnanci centra, ale také samotnými uživateli.
Výchova a vzdělávání uživatelů, probíhá v rámci výchovných skupin. Všichni uživatelé
mají zpracovány individuální výchovné plány, které obsahují popis využívaných
výchovně vzdělávacích metod a postupů. Každý uživatel se v rámci svým možností
podílí na sestavování tohoto plánu a sám si určuje cíle, kterých by chtěl dosáhnout.
Vychovatel vytváří podmínky a poskytuje potřebnou podporu.
Individuální výchovné plány se pravidelně vyhodnocují a upravují s cílem pozitivně
ovlivnit celkový rozvoj osobnosti uživatele.
Dospělí uživatelé jsou zařazeni do programu celoživotního vzdělávání, kde je velká
pozornost věnována rozvoji pracovních dovedností a schopnosti sebeobsluhy.
VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ, REHABILITAČNÍ METODY A POSTUPY
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦

◦
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Alternativní a augmentativní způsoby komunikace: komunikační tabulky,
znak v řeči, loga apod.
Znaková řeč: rozvoj komunikačních dovedností u uživatelů s vadami sluchu
Globální metoda čtení: výuka čtení využívající spojení slova a obrázku
Portage: rozvoj základních dovedností u klientů s těžkým mentálním
postižením
Snoezelen: stimulační techniky
Logopedická asistence: nácvik správné výslovnosti
Ergoterapie: rozvoj zručnosti, představivosti, nácvik pracovních dovedností
Práce s výpočetní technikou: multimediální výukové programy
Pohybová výchova: tělesné posilování a uvolňování organismu
Hudebně dramatická pásma: nácvik písní a recitace básní
Muzikoterapie: rozvoj hudebního vnímání, hra na Orfovy hudební nástroje
Návštěvy filmových a divadelních
představení, výstav i koncertů
Výlety a tematické zájezdy
Rekondiční a rekreační pobyty
Rehabilitační péče a polohování, perličkové
koupele, relaxační masáže, akupresurní
techniky, míčkování
Bazální stimulace
Aromaterapie: uvolňující a zklidňující
relaxační technika využívající především
rostlinné éterické oleje
Canisterapie: „léčba psí láskou“, speciálně
vycvičení psi napomáhají celkovému
tělesnému i duševnímu uvolnění.
Hipoterapie: rehabilitace formou jízdy na
koni
Výroční zpráva 2008

Přehled činnosti denního centra v roce 2008
NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH AKCÍ
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

návštěva betléma v chodovském kostele sv. Vavřince
výstavy obrazů v Městské galerii Chodov
dopolední divadelní představení - KASS Chodov
divadelní představení „Stvoření světa“ - Městské divadlo Cheb
tematické přednášky pořádané Městskou knihovnou v Chodově
koncert Keltské hudby - KASS Chodov
15. ples Harmonie - Grandhotel Pupp Karlovy Vary
13. ročník charitativního koncertu „Chceme žít s vámi“ - O2 Aréna Praha
divadelní představení „Jak Spejbl prášil“ - Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
výchovný koncert ZUŠ Chodov
přednášky a besedy na zajímavá témata

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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hudební pásmo pro přátele ze speciální školy v Irchenriethu ze SRN
pásmo písní a tanců pro studenty ze sokolovského gymnázia
hudebně recitační pásmo pro hosty a rodiče ke Dni matek, doprovázené
kresbou na sklo
pěvecké a taneční vystoupení v rámci prezentace sociálních služeb města
Chodova - „Den pro sociální služby“
pěvecké vystoupení na 9. ročníku hudebního festivalu Souznění Karlovy Vary
pěvecké vystoupení na 7. charitativním koncertu „Srdce slabším“ na Stříbrné
pásmo lidových písní „Na lidovou notečku“ pro klub seniorů
pásmo písní, recitace, tanců a kresby na sklo pro děti z mateřských škol
mikulášská a vánoční besídka pro rodiče a přátele

Výroční zpráva 2008

Přehled činnosti denního centra v roce 2008
VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKREAČNÍ POBYTY
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

poznávací výlet na hrad Vildštějn u Skalné, prohlídka středověkých zbraní a
loveckých trofejí
prohlídka historického jádra města Chebu, návštěva Špalíčku, poznávání
historie a současnosti chebského regionu
výlet do Prahy spojený s návštěvou Petřínské rozhledny a zrcadlového
bludiště
návštěva speciální školy v Irchenriethu v SRN, kde pro nás naši němečtí
přátelé připravili ukázky různých zaměstnání, do kterých se mohli zapojit nejen
všichni uživatelé, ale i rodiče
týdenní rekreační pobyt v rekreačním středisku Komtesa v Bečově nad Teplou
letní rodinná setkávání - společné prázdninové akce (koupání, výlety po okolí,
opékání vuřtů apod.)
výlet na statek Bernard u Sokolova
výlet na Andělskou Horu a letiště v Karlových Varech
poznávací výlety po Karlovarsku a Sokolovsku

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
REHABILITAČNÍ PÉČE
Rehabilitační péče tvoří jeden ze základních pilířů celkové péče o uživatele. Denní
centrum zaměstnává zkušenou fyzioterapeutku. Tělesná a duševní pohoda motivuje k
pohybové aktivitě a podporuje rozvoj poznávacích i rozumových schopností uživatele.
Nezanedbatelný je také léčebný efekt rehabilitace při obnově a udržování motorických
funkcí pohybového ústrojí. Uživatel při rehabilitaci intenzivněji vnímá své tělo a učí se
jej ovládat a pociťovat. Zásadní význam má tento proces pro uživatele s těžkým
kombinovaným postiženým.
Denní centrum je vybaveno širokou škálou rehabilitačních pomůcek a přístrojů:
◦ MOTOmed - speciální rehabilitační přístroj na procvičování horních i dolních
končetin
◦ profesionální anatomická automatická vana používaná v lázeňství pro vodní
rehabilitaci
◦ vodní lůžko s plynule regulovatelnou teplotou a výkonnou vibrační podložkou
◦ profesionální masážní a relaxační křeslo
◦ ruční elektrické masážní přístroje
◦ biolampa
◦ masážní podložky, válečky, koule a gymnabally
◦
individuální ortézy pro leh a sed
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
PŘEHLED VYUŽÍVANÝCH REHABILITAČNÍCH TECHNIK
V rehabilitační praxi denního centra se využívá celá řada rehabilitačních technik a
postupů:
◦ uvolňovací a reflexní masáže
◦ akupresurní techniky
◦ canisterapie
◦ hipoterapie
◦ míčkování
◦ bazální stimulace
◦ vodní rehabilitace
◦ cvičení na gymnaballech
◦ polohování
◦ rehabilitace pomocí biolampy
◦ orofaciální stimulace
Canisterapie
Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz
především na řešení problémů psychologických, citových a komunikačních.
Canisterapie se velmi dobře uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při
navazování kontaktu s uživateli, kteří obtížně komunikují, při výchovné činnosti s lidmi
s mentálním i kombinovaným postižením.
Fyzický kontakt se psem napomáhá procvičování některých částí těla a motivuje
uživatele k pohybové aktivitě (hlazení, mazlení, lezení apod.). Důležitou součástí
fyzického kontaktu je polohování, kdy uživatel určitou částí svého těla vnímá dotek
psa, který je schopen zvýšit svou tělesnou teplotu a významně tak napomáhá k
celkovému zklidnění a uvolnění uživatele.
Canisterapii v denním centru zajišťují psi, kteří prošli canisterapeutickým výcvikem a
mají k této činnosti vystavený platný certifikát. V roce 2008 probíhala canisterapie po
celý rok ve dvou týdenních intervalech a využívali ji všichni uživatelé.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Hipoterapie
Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním
působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo
dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu
ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.
Do cílové skupiny uživatelů, patří například děti i dospělí s mentálním postižením, lidé
s logopedickými vadami, hyperaktivitou či smyslovými vadami.
Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení, podporuje rozvoj
komunikačních dovedností v rámci interakce: uživatel - terapeut - kůň. Uživatel se učí
samostatnosti, obratnosti a odvaze. Hiporehabilitace také vyžaduje určitou míru kázně
a sebeovládání, což napomáhá tlumit projevy hyperaktivity a zmírňuje sklony k
agresivnímu chování.
Hipoterapii pro denní centrum v roce 2008 zajišťovalo Hipocentrum PáJa ve
Stanovicích u Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že hipocentrum disponuje krytou
jezdeckou halou, mohla probíhat hiporehabilitace po celý rok ve čtrnácti denních
intervalech. Jednoho bloku jízd se v průměru zúčastnilo 6 - 7 uživatelů. Doprava byla
zajišťována smluvně u přepravní firmy pomocí mikrobusu.
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Přehled činnosti denního centra v roce 2008
ČASOPIS POROZUMĚNÍ
Denní centrum v roce 2008 pokračovalo ve vydávání časopisu Porozumění, který
vychází od roku 1998 a je sestavován z příspěvků uživatelů, zaměstnanců a rodičů.
Na stránkách tohoto časopisu jsou především zachyceny zážitky a postřehy uživatelů,
které sami nebo s pomocí vychovatelů sestavují. Časopis se stal neformální kronikou
života v Mateřídoušce i okolo ní. V roce 2008 vyšla tři čísla časopisu v nákladu cca
300 kusů. Časopis je distribuován zdarma a jeho elektronická verze je umístěna na
webových stránkách společnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2008
Odbornost a profesionalita patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria každého
zaměstnance denního centra pracujícího v přímé péči. Všichni zaměstnanci centra
mají potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce, na kterou byli zařazeni. Velká pozornost je
věnována dalšímu zvyšování a rozšiřování již získané kvalifikace, neboť škála
individuálních potřeb a požadavků uživatelů je velmi široká. Je nutné neustále hledat
nové výchovné metody i postupy a hlouběji se seznamovat se specifickými požadavky
jednotlivých forem postižení.
Odborně zdatný a plně kvalifikovaný pracovník je také schopen v každodenní praxi
účinně prosazovat a naplňovat standardy kvality poskytování sociálních služeb.
V roce 2008 se zaměstnanci denního centra zúčastnili těchto školení:
◦ základní kurz bazální stimulace - absolvovali všichni zaměstnanci, dvoudenní
akreditovaný kurz proběhl přímo v denním centru
◦ základy znakové řeči
◦ kurzy augmentativní a alternativní komunikace
◦ rozvoj komunikace a řeči
◦ komunikace lidí s postižením
◦ tvorba komunikačních tabulek
◦ symboly v kresbě
◦ relaxační techniky
◦ kurz logopedické péče
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

stimulace zraku
taneční terapie
hudební výchova
hrajeme si spolu
jazykové chvilky
EBRU desing papíru
ekoateliér
pervazivní vývojové poruchy
pediatrický kongres - zúčastnili se zdravotničtí pracovníci
standardy kvality poskytování sociálních služeb

DENNÍ CENTRUM V ROCE 2008 SPOLUPRACOVALO
Vzhledem ke krajské působnosti denní centrum v roce 2008 spolupracovalo s řadou
odborných pracovišť, a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Dále pak s
veřejnými institucemi, školskými zařízeními a neziskovými organizacemi:
◦ Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech
◦ Speciálně pedagogické centrum v Sokolově
◦ Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni
◦ Střední pedagogická škola v Karlových Varech
◦ Centrum rané péče Plzeň
◦ Speciální centrum Irchenrieth SRN
◦ klinická psycholožka PhDr. Alena Benáková
◦ Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze
◦ Centrum Paprsek Praha
◦ Speciální škola Karlovy Vary - Svahová ulice
◦ Hipocentrum PáJa Stanovice
◦ Canisterapie - slečna Pokorná a Ivanová
◦ Městský úřad Chodov
◦ Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov
◦ Praktické a speciální školy v Chodově
◦ Základní umělecká škola Chodov
◦ Mateřské školy v Chodově
◦ Penzion pro seniory Chodov
◦ Městská galerie, knihovna a infocentrum Chodov
◦ Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
◦ Farní charita Karlovy Vary
◦ Občanské sdružení Klubíčko
◦ Chráněné bydlení Sokolov
◦ Občanské sdružení Aragonit
◦ Občanské sdružení Dětská radost
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Hospodaření společnosti v roce 2008
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
ROZVAHA (Bilance)
VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY (Výsledovka)
Právní úprava
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Český účetní standard č. 402,403 pro účetní jednotky, které účtují podle
Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vykazované informace se v účetní jednotce uvádějí v peněžních jednotkách české
měny a vyjadřují se v tisících korun.
Rozvaha je účetní výkaz, v němž účetní jednotka vykazuje stav svého majetku a jiných
aktiv, vlastního jmění, závazků a jiných pasiv.
Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který obsahuje konečné stavy výsledkových účtů
a je tedy rozborem účetního výsledku hospodaření.
Příloha k účetním výkazům obsahuje informace, které vysvětlují a doplňují vykazované
údaje v účetních výkazech.
Podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vzniká Dennímu centru Mateřídouška, o. p. s. povinnost ověření
účetní závěrky auditorem. Společnost byla příjemcem dotací od MPSV, Karlovarského
kraje a Města Chodova, které přesáhly za účetní období 2008 částku 1 mil. Kč. Z
povinnosti ověření účetní závěrky auditorem vyplývá povinnost sestavení výkazů v
plném rozsahu.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Rozvaha v tis. Kč
AKTIVA

KZ 31.12. 2008

Dlouhodobý HM

565

Oprávky

-120

Pohledávky

89

Peněžní prostředky

477

Náklady příštích období

58

Celkem

1069

PASIVA

KZ 31.12. 2008

Vlastní zdroje: jmění celkem

2092

hospodářský výsledek
Cizí zdroje:

krátkodobé závazky

-1443
392

výdaje příštích období

28

Celkem

1069

Jmění celkem

2092

- vlastní jmění

2063

- rezervní fond

29

Vlastní jmění tvoří:

vklad zakladatele 2007

3

darovaný majetek 2007

2026

darovaný majetek 2008

34

Hospodářský výsledek (ztráta ve výši 1443) je v roce 2008 ovlivněn zařazením
darovaného movitého majetku do používání.
V souladu s rozvojovými plány jednotlivých sociálních služeb v Karlovarském
kraji došlo k převodu činnosti OÚSS v Sokolově na obecně prospěšnou
společnost Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. Movitý majetek byl bezúplatně
převeden obdarovanému za účelem zajištění kontinuity poskytování sociálních služeb.
Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně (tis. Kč)
Software v pořizovací ceně
Dlouhodobý majetek v zůstatkové ceně

Kč
Kč
Kč

1710
33
283

K převodu vlastnictví došlo odevzdáním movitých věcí obdarovanému dne 31.12.2007
(darovací smlouva č. 295/2007 ze dne 31.12. 2007).
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Hospodaření společnosti v roce 2008
Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč
Obecně prospěšná společnost se zabývá výhradně zabezpečováním sociálních
služeb. Náklady a výnosy jsou pro účely daně z příjmu vykázány pouze na hlavní
činnost, doplňkovou činnost organizace nevykonává.
Výnosy organizace: a) tržby za poskytnuté služby

1078

b) peněžní dary, vázány účelově

529

c) dotace, vázány účelově

4189

d) úroky z běžného účtu

0

CELKEM

5796

Náklady organizace: a)spotřeba materiálu

2459

b) služby

1089

c) osobní náklady

3586

d) ostatní náklady

18

e) odpisy

87

CELKEM

7239

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

ztráta

1443

Přehled přijatých darů
peněžní dary
věcné dary

529
33

Přehled přijatých dotací
dotace MPSV

3441

dotace Karlovarský kraj

433

dotace Město Chodov

315

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled rozsahu příjmů(výnosů) v členění podle zdrojů
Výnosy (v Kč):
tržby za poskytnuté sociální služby

830 141,-

tržby za poskytnutou stravu

229 153,-

tržby za pobyt ve škole v přírodě
CELKEM
Dotace (příspěvky)

Dary (peněžní)

1 077 794,-

Město Chodov

315 000,-

Karlovarský Kraj

433 385,80

MPSV

3 441 000,-

CELKEM

4 189 385,80

Ing. Josef Hora

10 000,-

Vladimír Marek s.r.o.

10 000,-

Tima s. r. o.

10 000,-

Baustav, s. r. o.

30 000,-

Kalora, a. s.

5 000,-

Apera, s. r. o.

25 408,-

SRPŠ Chodov

3 408,-

Slot Game, a.s.

20 000,-

Hexion Speciality, a. s.

20 000,-

Sedlecký kaolín, a. s.

10 000,-

A. Bartheldi

500,-

Dr. T. Váňová

350,-

Život dětem o. s

288 000,-

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

1 000,-

Toužimská stavební společnost s.r.o.

9 400,-

H. Uhlířová

300,-

I. Vrbová

650.-

M. Mesršmíd

700,-

ZŠ Husova Chodov

J. Brabcová
L. Kutilova

17 848,400,1 000,-

MěÚ Rotava

25 000,-

Sokolovská uhelná a. s.

40 000,528 856,-

CELKEM

20
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Z celkových výnosů tvoří: dotace (příspěvky)

72,3 %

prodej služeb

18,6 %

dary

9,2 %

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
V roce 2008 byl vytvořen rezervní fond z hospodářského výsledku roku 2007 ve výši
Kč 29 408,94.

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Název

Rok pořízení

PC

Oprávky

ZC

Léčebný pohybový přístroj (dar)

2007

137 423,50

21 641,-

115 782,50

Vodní lůžko (dar)

2007

490 089,50

16 380,-

32 709,50

Vario - line (dar)

2007

129 150,-

29 900,-

99 250,-

Anatomická tvar. vana (dar)

2008

249 397,45

52 374,-

197 023,45

565 060,45

120 295,-

444 765,45

CELKEM

K 31.12. 2008 vykazuje společnost hmotný majetek v pořizovacích cenách ve výši
Kč 565 060,45, oprávky činí Kč 120 295,-, zůstatková cena majetku je Kč 444 765,45.
DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK (Kč 500,- - 40 000,-)
Účtovaný jako zásoby (v pořizovacích cenách) v Kč
Stav DHM neuvedeného

k 31.12. 2008

v rozvaze (dar) Karlovarský kraj

1 743 354,95

přírůstky 2008

478 015,80

úbytky (vyřazení)

- 100 446,20

Stav k 31.12. 2008

2 120 924,55

FINANČNÍ MAJETEK
k 31.12. 2008
Stav hotovost
běžný účet

14 487,462 766,13

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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STAV ZÁVAZKŮ v Kč
k 31.12. 2008
Závazky z obchodního styku

53 860,-

Závazky vůči zaměstnancům
nevyplacené mzdy 12/2008

210 227,-

Závazky vůči OSSZ

92 856,-

Závazky vůči ZP

36 968,-

Závazky vůči FÚ
neodvedená daň ze závislé činnosti
CELKEM

25 545,419 456,-

Společnost plní veškeré své závazky vždy řádně a včas. Uvedené závazky
k 31.12. 2008 ve výši Kč 419 456,- byly uhrazeny v termínu splatnosti v roce 2009.
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Přehled nákladů vynaložených pro plnění obecně prospěšných služeb
nákladová položka
Celkové provozní náklady
Materiálové náklady celkem
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM do 40tis. Kč)
materiál pro zájmovou činnost
čistící a dezinfekční prostředky
prádlo, oděv, obuv
materiál na opravy a udržování
ochranné pomůcky, přípravky terapie
učební pomůcky, knihy, tisk
všeobecný materiál
Nemateriálové náklady celkem
Energie
Opravy a udržování celkem
opravy a udržování budov
opravy a udržování aut
oprava kancl. strojů, PC, sw
opravy a údržba ostatní
Cestovné
Ostatní služby celkem
telefony
poštovné
stravné klientů - služby
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
pořízení DNM do 60 tis. Kč
softwarové služby
náklady na revize
odvoz odpadu
likvidace plenkových kalhotek
rekreač. pobyty a zájm.klientů
radio, televize, internet
Jiné provozní náklady celkem
odpisy
pojištění majetku
náklady ostatní
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady celkem
hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
ostatní mzdové náklady
Odvody na sociální a zdravotní pojištění
Celkové náklady

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

v Kč
3 653 365
2 457 315
79 411
2 188 305
28 927
7 210
6 199
10 783
43 389
65 278
27 812
1 090 159
0
92 654
84 427
0
6 488
1 740
2 539
994 966
36 927
1 160
233 949
300 000
185 840
77 552
33 065
18 611
27 739
0
4 671
73 833
1 620
105 891
87 462
12 215
6 214
3 586 357
2 665 294
2 092 467
539 575
0
33 252
921 063
7 239 722
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Poděkování a závěr
PODĚKOVÁNÍ
Závěrem této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří v roce
2008 podpořili naši obecně prospěšnou společnost. Dále pak Městskému úřadu v
Chodově a jeho starostovi panu Ing. Josefu Horovi za dlouholetou podporu.
Karlovarskému kraji za bezproblémové předání provozu denního stacionáře i všem
dalším spolupracujícím organizacím a institucím bez jejichž podpory a pomoci bychom
nebyli schopni poskytovat kvalitní sociální služby. Poděkování samozřejmě také patří
všem uživatelům i jejich rodinám za projevenou dlouholetou důvěru a přízeň.

Finančními dotacemi v roce 2008 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:
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Přílohy

PŘÍLOHY
VÝROČNÍ ZPRÁVY

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737
357 35 Chodov
IČ: 27989364

Z P R Á VA

AUDITORA

o ověření výroční zprávy za rok 2008

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737
357 35 Chodov
IČ: 27989364

Z P R Á VA N E Z Á V I S L É H O A U D I TO R A

o ověření účetní závěrky k 31.12. 2008

